INALTA CURTE PE MAINI BUNE – Exclusiv: dupa 9 ani de incalcare grosolana a legii, sub sefia lui Stanciu si
Tarcea, Inalta Curte are sansa unei insanatosiri. Judecatoarea Corina Corbu candideaza la sefia instantei
supreme: "Inalta Curte are nevoie de o schimbare. ICCJ nu este intr-un glob de sticla. Se poate schimba ceva,
iar eu cred cu tarie acest lucru, chiar si dupa ce am fost in iad ani de zile. Tot ce imi doresc este ca la ICCJ sa
domneasca suprematia legii si respectarea drepturilor omului"

Scris de Elena DUMITRACHE
Magistrati - Instante

Veste excelenta de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cea
care ani de zile a fost tarata in procese de DNA pentru ca in final sa fie achitata definitiv, alaturi de judecatorii
supremi Gabriela Brisan, Liliana Pusoiu si Anton Pandrea, a luat decizia de a candida pentru sefia instantei
supreme, dorind sa schimbe fata acestei institutii. Presedinta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a
instantei supreme, judecatoarea Corina Corbu (foto), caci despre aceasta este vorba, s-a inscris in
concursul pentru ocuparea functiei de presedinte al Inaltei Curti pentru un mandat de 3 ani, ca urmare a
expirarii mandatului la conducerea ICCJ a judecatoarei Cristina Tarcea, informatia facand publica de
publicatia QMagazine. Pana in acest moment, judecatoarea Corina Corbu este singurul candidat inscris in
concurs, lucru care, din informatiile noastre, este imbucurator pentru sistemul judiciar, dar si pentru judecatorii
instantei supreme, care isi doresc ca Inalta Curte sa iasa de sub dominatia serviciilor si a anatemei ca instanta
suprema a devenit locul unde se fac trocuri pe libertatea oamenilor. O Inalta Curte unde legea a fost incalcata
grosolan sub mandatele Liviei Stanciu si Cristina Tarcea, cel mai elocvent exemplu fiind cel privind
constituirea nelegala a Completelor de 5 judecatori, unde ani de zile s-au produs executii pe banda rulanta,
majoritatea la comanda politica sau a Binomului SRI-DNA.
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expirarii mandatului la conducerea ICCJ a judecatoarei Cristina Tarcea, informatia facand publica de
publicatia QMagazine. Pana in acest moment, judecatoarea Corina Corbu este singurul candidat inscris in
concurs, lucru care, din informatiile noastre, este imbucurator pentru sistemul judiciar, dar si pentru judecatorii
instantei supreme, care isi doresc ca Inalta Curte sa iasa de sub dominatia serviciilor si a anatemei ca instanta
suprema a devenit locul unde se fac trocuri pe libertatea oamenilor. O Inalta Curte unde legea a fost incalcata
grosolan sub mandatele Liviei Stanciu si Cristina Tarcea, cel mai elocvent exemplu fiind cel privind
constituirea nelegala a Completelor de 5 judecatori, unde ani de zile s-au produs executii pe banda rulanta,
majoritatea la comanda politica sau a Binomului SRI-DNA.

Corina Corbu: "Avem nevoie de o noua directie impusa de necesitatea de a reaseza ICCJ in cadenta
timpului"
Acest lucru va fi posibil, ne-au precizat reprezentati ai sistemului judiciar, doar cu un om care a fost in definitiv
victima unui abuz orchestrat de serviciile de informatii si pus in aplicare de Directia Nationala Anticoruptie, un
sistem ticalos care ani la randul a incercat sa convinga instanta de vinovatia judecatoarei Corina Corbu si a
colegilor sai din Inalta Curte, totul cu miza inlaturarii profesorului Corneliu Birsan din functia de judecator la Curtea
Europeana pentru Drepturile Omului. Tot ce a reusit insa DNA in marele dosar Birsan-Corbu a fost sa
incaseze o rusinoasa achitare pentru care procurorii de caz ar fi trebuit dati afara din magistratura.
Astazi, la o zi dupa ce s-a inchis procedura de depunere a candidaturilor pentru sefia ICCJ, aflam ca judecatoarea
Corina Corbu, care a reusit sa treaca peste "iadul" ultimilor ani, intorcandu-se pe usa din fata la Inalta Curte, s-a
inscris pentru functia ocupata in prezent de judecatoarea Cristina Tarcea, informatia fiind prezentata in exclusivitate
de publicatia QMagazine.
Lumea Justitiei a stat de vorba cu judecatoarea Corina Corbu la scurt timp dupa anuntul depunerii
candidaturii la cea mai inalta functie din sistemul judiciar. Am avut placerea sa gasim un magistrat care, in
ciuda grelor incercari la care a fost supus de DNA, a avut taria, speranta si motivatia pentru a se inscrie in
concurs cu gandul de a schimba Inalta Curte si pentru a scoata in evidenta si lucrurile bune care s-au facut
in aceasta instanta cu truda a zeci de oameni.
Corina Corbu: "Inalta Curte nu este intr-un glob de sticla"
In acest sens, judecatoarea Corina Corbu a declarat in exclusivitate pentru Lumea Justitiei ca la Inalta Curte
este necesara o schimbare si "o noua directie impusa de necesitatea de a reaseza Inalta Curte in cadenta
timpului", dat fiind ca in ultimii ani s-a aruncat asupra instantei supreme o anatema ce trebuie inlaturata
acum.
Pentru aceasta, judecatoarea Corina Corbu ne-a marturisit ca isi doreste cu tarie sa lucreze cu intregul colectiv al
Inaltei Curti pentru atingerea acestui deziderat, cu atat mai mult cu cat, si in anii precedenti, la instanta suprema
s-a muncit foarte mult (insa nu s-a vazut), existand oameni care "si-au sacrificat vietile aici" si care merita mai mult
respect.
Pe de alta parte, judecatoarea Corina Corbu a subliniat in declaratia acordata pentru Lumea Justitiei si
faptul ca si-a propus si o colaborare cu societatea civila pentru a demonstra ca "Inalta Curte nu este
intr-un glob de sticla".
Publicam in continuare declaratia acordata in exclusivitate de Corina Corbu pentru Lumea Justitiei:
"Este adevarat ca m-am inscris in concurs pentru ocuparea functiei de presedinte al Inaltei Curti de Casatie
si Justitie. Imi asum si imi dau seama ca nu este o misiune usoara, insa nimic din ce a fost in viata mea pana in
acest momnent nu a fost usor. Consider ca Inalta Curte are nevoie de o schimbare, o schimbare pozitiva, si
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are nevoie de o noua directie. Este nevoie de implicarea tuturor colegilor pentru realizarea acestei schimbari.
Este nedrept totusi pentru ca, in ultimii ani, la Inalta Curte s-a muncit foarte mult, sunt oameni care au muncit foarte
mult si care merita mai mult respect, mai ales acum cand asupra instantei supreme este aruncata o anatema. Sunt
oameni care si-au sacrificat vietile aici. Lumea trebuie sa vada partile pozitive din Inalta Curte, trebuie sa vada
care este situatia in realitate. Este nedrept sa fie asa.
De aceea spun, am sentimentul ca trebuie o schimbare si ca Inalta Curte trebuie reasezata in cadenta timpului,
pentru ca a pierdut foarte mult in ultimii ani. Avem nevoie de o noua directie impusa de necesitatea de a
reaseza Inalta Curte in cadenta timpului.
Mi-am propus si o colaborare cu societatea civila, consider ca este firesc sa fie asa. Inalta Curte nu este
intr-un glob de sticla, trebuie ascultati oamenii, pentru ca prin dialog se nasc ideile bune.
Toata lumea trebuie sa intelega ca se poate face ceva, ca se poate schimba ceva, iar eu cred cu tarie acest
lucru, chiar si dupa ce am fost in iad ani de zile. Tot ce imi doresc este ca la Inalta Curte sa domneasca
suprematia legii si respectarea drepturilor omului. Altceva nu ma intereseaza, asta este esential pentru un
judecator".
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